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Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek

De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien.
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Sterke punten:

• de persoonlijke relatie met de klant;

• het leveren van maatwerk;

• flexibiliteit;

• betrouwbaarheid;

• snelheid;

• servicegerichtheid;

• het behouden van bestaande klanten;

• het leveren van kwaliteitsproducten.

De directie van Adviesbureau JRQuality ziet het kwaliteitsmanagementsysteem als een belangrijk instrument voor 

de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in die processen die een 

belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van de afnemers.

• Pijlers van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen 

gericht op beheersing van risicovolle processen en continue verbetering van het 

kwaliteitsmanagementsysteem als geheel. 

• Het kwaliteitsmanagementsysteem van Adviesbureau JRQuality is in overeenstemming met de ISO 9001 norm 

en is volledig verwerkt in het kwaliteitshandboek.

• Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om 

zo het binnen Adviesbureau JRQuality noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te handhaven.

Doelgroepen zijn:

• Gemeenten;

• Overheden;

• Scholen;

• Metaalsector
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Voor afdeling Processen Doel van het proces Meer informatie

Verkoop Offerte aanvraag
Het doel van dit proces is het uitbrengen van een 
prijsaanbieding om te komen tot het verkrijgen van 
een opdracht.

Verkoop Order Dit proces beschrijft hoe te handelen bij opdracht.

Verkoop Waardering klant
Het doel van dit proces is het meten van de 

prestaties van het Kwaliteits-, Arbo en 

Milieusysteem richting de klant.

Voor afdeling Instructies verkoopproces Meer informatie

Personeel Tekenbevoegdheid Instructie
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Afdeling Processen Doel van het proces Meer informatie

Inkoop Inkoop
Het doel van dit proces is er voor te zorgen dat goederen of 

diensten worden ingekocht volgens de tevoren 

overeengekomen specificaties, kwaliteit- veiligheidseisen. 

Afdeling Instructies inkoopproces Meer informatie

Inkoop Acceptatie nieuwe leveranciers
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Als werkgever Meten en monitoren Arbeidsvoorwaarden Arbo en veiligheid

Functioneringsgesprekken

Vergoedingen (divers)

Verlof (divers)
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Gedragscode internet
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Start proces 
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Start Inkoopproces 
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